
u źródeł
Życie parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu

To jest Pan

Czerwiec 2015, Nr 94, ISSN 1642-5804



2  u źródeł

Podczas pobytu w turyńskiej katedrze, święty Jan Pa-
weł II odwiedzający całun turyński, wspaniałą relikwię 
Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego, ku zasko-
czeniu wielu minął go i poszedł przed tabernakulum. 
Tam długo adorował żywego Pana. Postawa świę-
tego Papieża wynikała z głębokiej więzi z Chrystu-
sem i wiary, ożywianej przez Ducha Świętego, wiary 
jaką mieli świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa. 
„Wiedzieli, że to jest Pan”. Apostołowie odkryli, że ten 
który przygotował dla nich posiłek nad brzegiem jezio-
ra, to zmartwychwstały, żywy Pan. Z zachwytem patrzyli 
na Niego i trwali przy Nim. To spotkanie było ich naj-
większą radością.
My także powinniśmy coraz mocniej wierzyć, że zmar-
twychwstały Pan jest pośród nas. Możemy się z Nim 
spotykać na Eucharystii oraz adorując Go w Najświęt-
szym Sakramencie.
Papież Benedykt XVI powiedział do wiernych: „Ad-
oracja nie jest luksusem, ale priorytetem w naszym 
życiu”. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy u św. Al-
fonsa Marii Liguori: „Wśród różnych praktyk poboż-
nych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza 
po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej 
pożyteczna dla nas”.
W naszym życiu duchowym nie ma więc ważniejszej 
sprawy, jak nauczyć się adorować Pana Jezusa. Najważ-
niejsza jest moja decyzja, aby Go adorować. Potem sam 
Jezus, jeśli będę mu wierny, nauczy mnie tej modlitwy.

Warto wiedzieć, że mamy możliwość spotkania Pana:
w naszej świątyni, która jest otwarta od 6.30 do 19.30,  •
a w niedzielę nawet do 21.00
każdego dnia od 7.30 do 8.00 oraz w wakacje od 18.00  •
do 18.30
w I czwartki miesiąca od 17.30 do 18.30 i 19.15  •
do 20.15 i w pozostałe czwartki od 17.30 do 18.30 
oraz w każdy I piątek miesiąca od 8.30 do 18.30
na początku Adwentu i Wielkiego Postu poprzez  •
40-godzinne nabożeństwo w kaplicy św. Michała
9 maja, gdy nasza parafia ma dyżur nieustannej modli- •
twy adoracyjnej w diecezji.

Od czerwca 2015 r. – zawsze w ostatni czwartek mie-
siąca – będzie możliwość adoracji Pana Jezusa eucha-
rystycznego w kaplicy św. Michała od 12.00 do 24.00. 
Można więc powiedzieć, że to 12 godzin dla Jezusa 
i dla nas. Wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy ze 
względu na pracę, naukę, rodzinę i inne zajęcia nie mie-
li możliwości adorowania Jezusa. Myślę, że teraz dzieci, 
młodzież, studenci, emeryci, pracujący długo i rodzice, 
którzy opiekują się dziećmi znajdą czas na spotkanie 
z naszym Panem, żywym i prawdziwym i otrzymają 
od Niego siłę, pocieszenie i wsparcie.
„Wiedzieli, że to jest Pan”. Oby w naszej parafii coraz 
więcej osób wiedziało i wierzyło, że w Eucharystii jest 
nasz Pan i Zbawiciel, przyjaciel, brat – Jezus Chrystus. 
Niech adoracja eucharystyczna stanie się priorytetem dla 
wszystkich.

„Wiedzieli,  
że to jest Pan”

Myśli z homilii ks. Proboszcza na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała 2015

Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 
«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan

( J 21,12)

W północnych Niemczech pięknie odrestaurowano za-
bytkową katedrę. Odwiedza ją wiele osób. Zatrzymują się 
przed wiekowymi drzwiami, następnie w nawie głównej 
wpatrują się w przepiękny żyrandol obrazujący niebieskie 
Jeruzalem, a w nawie bocznej podziwiają bardzo wysoką 
kolumnę ze scenami biblijnymi. Jednak przez godzinę 
nikt nie wszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
Budzi to smutek i refleksję. Czyżby nie wiedzieli, nie 
wierzyli, że tam jest Pan?
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Na łamach czasopisma parafialnego „U Źródeł” z 2012 r. 
(nr 82 i 83) zostały przedstawione dzieje obrazu Matki 
Boskiej Ucieczki Grzesznych z ołtarza bocznego para-
fii św. Stanisława Kostki w Poznaniu oraz przybliżona 
postać autorki wizerunku, Natalii Hekker, s. Magdaleny 
ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Kona-
jącego w Sieradzu.

Przypomnijmy, że inicjatorem obrazu był ks. Stefan 
Marian Kaczorowski, w latach 1931–1936 proboszcz 
parafii. Jego duchowość kapłańska była wybitnie ma-
ryjna i dlatego swoich parafian postanowił powierzyć 
opiece Maryi. Wizerunek Matki Boskiej Ucieczki 
Grzesznych został wykonany w Sieradzu na przełomie 
lat 1935/36 przez wspomnianą zakonnicę – artystkę, 
autorkę wielu prac malarskich o tematyce religijnej. 
W 1936 r. obraz został uroczyście poświęcony i umiesz-
czony w ołtarzu bocznym winiarskiego kościoła pw. św. 
Stanisława Kostki. W okresie wojny rulon płótna został 
wycięty z ramy i przeleżał w ukryciu. Po okupacji zo-
stał odnaleziony we Wrześni. W 1946 r. cudem ocalały 
wizerunek Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych powró-
cił do Poznania, na Winiary i po konserwacji został 
umieszczony w miejscu, gdzie znajdował się w okresie 
przedwojennym.

Powyższe wspomnienie, które w formie rozszerzonej 
zostało opublikowane w ww. wydawnictwie parafialnym, 
można obecnie uzupełnić o bardzo interesujący szczegół, 
nieznaną nam wcześniej przedwojenną fotografię przed-
stawiającą Natalię Hekker przed wizerunkiem Matki 

Boskiej Ucieczki Grzesznych, obrazem, który malowała 
dla winiarskiej parafii w Poznaniu. Obraz wydaje się być 
ukończony, z lewej strony płótna widnieje sylwetka wie-
ży kościelnej zwieńczonej kopulastym hełmem. Niniej-
sza fotografia została wykonana w pracowni zakonnicy 
– artystki w Sieradzu i prawdopodobnie pochodzi z lat 
1934/35. Zamieszczone na oryginalnym opisie datowa-
nie fotografii na 1937 r. wydaje się być jednakże niepra-
widłowe, gdyż obraz został umieszczony w kościele wi-
niarskim rok wcześniej, tzn. w 1936 r. Nieścisłość dotyczy 
także miejsca przeznaczenia ze wskazaniem na klasztor 
w Winiarach. W oparciu o niniejszy artykuł dane te zo-
staną sprostowane.

Fotografia stanowi jedną z kilku ilustracji zamieszczo-
nych w artykule pt. Wspomnienie o siostrze Magdalenie 
Hekker USJK Była legendą sieradzkiego klasztoru” opu-
blikowanego przez Jolantę Ruszkowską w kwartalniku 
„Na Sieradzkich Szlakach” 1992, nr 3.

* * *

Niniejsze „odkrycie” z pewnością wzbogaci interesującą 
faktografię winiarskiego obrazu Matki Boskiej Ucieczki 
Grzesznych, o interesujący szczegół, o fotografię, na któ-
rą autorka natknęła się podczas przeglądania prasy sie-
radzkiej.

Opracowała: Wacława Małecka,  
Poznań, luty 2015.

Wizerunek Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych

Niezwykły obraz... niezwykła autorka... 
(Cz. III – uzupełnienie)

Siostra Magdalena Hekker 
podczas prac nad olejnym 
obrazem Chrystusa Króla 
do głównego ołtarza 
w kościele klasztornym. 
W głębi obrazu Matka Boska 
Ucieczka grzeszników, 
obecnie w klasztorze 
w Winiarach w Poznaniu. 
Klęczy siostra Janina 
Nowicka. Fot. z 1937 r.
(podpis pod fotografią 
pochodzi z artykułu 
źródłowego)
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Podczas świętowania jubileuszu 120 lat obecności 
Sióstr Pasterek w Poznaniu na Winiarach poruszyła 
mnie pantomima dziewcząt z ośrodka. Kto jest jej au-
torem?
Ja jestem autorem.

W sztuce pojawia się wiele symboli, między innymi 
trzy postacie: lekarz, panna młoda oraz uczennica. Co 
miały one symbolizować?
Właściwie cały spektakl jest pełen symboli. Te trzy po-
stacie to marzenia dziewczyny o skończeniu studiów, 
o byciu lekarzem oraz żoną. Stąd też postać w todze 
i birecie.

Miałam przyjemność zobaczyć tę pantomimę. Czy 
mogłaby siostra przybliżyć jej treść?
Ten spektakl przedstawia dziewczynę, która ma ma-
rzenia i Chrystus wspiera ją w dążeniu do ich reali-
zacji. Dlatego pojawia się na początku spektaklu wraz 
z postaciami symbolizującymi marzenia. Pod wpływem 
otoczenia dziewczyna zmienia się i to otoczenie utrud-
nia jej realizację marzeń. Najpierw koledzy i koleżan-
ki ze szkoły częstują alkoholem, proponują narkotyki, 
następnie dochodzi też sprawa prostytucji za namową 
koleżanki. Te trzy postacie znikają. Pojawiają się złe 
postacie, które otaczają dziewczynę i ją unieruchamiają. 
Wtedy do jej życia wkracza szatan. Jednak modlitwa 
dziewczyny powoduje, że te złe postacie i szatan znika-
ją. Znów pojawia się Chrystus i marzenia, które wciąż 
jeszcze można zrealizować.
Spektakl ma tytuł „Chrońmy marzenia”. Dziewczyna, 
mimo trudnej sytuacji rodzinnej, braku dostatecznej tro-
ski ze strony matki i jej uzależnienia, marzy. Chce skoń-
czyć studia, zostać lekarzem, wyjść za mąż, stąd postacie, 
które od początku jej towarzyszą. W trudnych chwilach 
szuka pomocy u Chrystusa, modli się. Brak warunków 
do nauki, brak poczucia bezpieczeństwa skutkuje pro-
blemami w szkole. Dziewczyna znajduje wsparcie w ko-
legach i koleżankach, ci jednak wciągają ją w świat na-
łogów. Gdy brakuje pieniędzy na narkotyki, koleżanka 
proponuje prostytucję. Dziewczyna zapomina o marze-
niach, nie poznaje ich, utożsamia się natomiast z uza-
leżnieniami. Nie zauważa szybko postępującego procesu 
zniewolenia. Kiedy jest na granicy popadnięcia w moc 
zła, ratują ją modlitwy tych, którzy wypraszają nawróce-
nie i miłosierdzie Boże zniewolonym grzechem. Powraca 
Chrystus: uwalnia dziewczynę z sideł grzechu, daje jej 
nową, białą szatę, czyli łaskę uświęcającą, wskrzesza ma-
rzenia i wypędza zło.

Dokładnie o tym samym mówi przesłanie Matki Ma-
rii Karłowskiej: „Trzeba żyć na miarę swojej godności”. 
Każdy z nas jest wartościowy. Jak odnaleźć tę wartość 
w osobach, które się pogubiły w życiu?
Przede wszystkim te dziewczyny potrzebują wsparcia, 
one uwierzyły w to, że są złe. Trzeba próbować pokazać 
im, że są wartościowe. Staramy się je aktywizować.

I tu siostra prawie wyprzedziła moje pytanie. Jakiego 
rodzaju są to aktywności?
Między innymi kółko teatralne, hafciarskie, muzyczne, 
gitarowe, plastyczne, taneczno-sportowe. Każde kółko 
to nie tylko sposób na spędzenie czasu, lecz szerokie od-
działywania terapeutyczne. Kółko hafciarskie to nauka 
cierpliwości, której nieraz brakuje naszym dziewczynom. 
W kółku teatralnym, muzycznym bardzo dobrze uwal-
niają się emocje. Jest też okazja do występu i łamania ba-
rier strachu i tremy. Śpiew daje też dużo przyjemności, 
dlatego dziewczyny lubią śpiewać.

Rzeczywiście, siostra Katarzyna bardzo aktywnie uczy 
dziewczyny, czego efekty było słychać na festynie. Jak 
długo siostra prowadzi kółko muzyczne? I kiedy zaczę-
ła się siostry przygoda z muzyką?
Na gitarze gram już dobre 15 lat. Gitara daje nie tylko 
efekty muzyczne, ale jest też dobrym środkiem komuni-
kacji z młodzieżą. W dalszym ciągu to najpopularniejszy 
i najbardziej ulubiony instrument ludzi młodych. Dziew-
częta śpiewają raz lepiej, raz gorzej, ale też nie o to cho-
dzi. Już starożytni mówili, że muzyka łagodzi obyczaje. 
Dodam też, że wyzwala wiele uczuć wyższych: wrażli-
wość, poczucie piękna, rozbudza też wyobraźnię.

Widziałam też przepiękne prace wykonane przez 
dziewczyny metodą decoupage’u. Jestem pod wraże-
niem tak wielu ich talentów.
Budowanie poczucia wartości u dziewcząt to nie tylko 
kółka zainteresowań. To niejednokrotnie praca z całymi 
rodzinami, psychologiem. Prowadzimy też zajęcia z so-
cjoterapii, arteterapii czy terapię indywidualną. Współ-
pracujemy także z wydziałem resocjalizacji UAM.

„Życie Jezusa jest codziennym stosowaniem miłości 
w praktyce”. Co czynić i jak ją stosować?
Miłość jest jedna – Boża. I ważne jest to, aby jej nie 
rozgraniczać. Będziemy potrafili kochać, jeśli będziemy 
to czynić Bożą Miłością.

Bardzo dziękuję siostrze za rozmowę.

Miłość jest jedna – Boża

Z s. Niną Filipczyk, dyrektor Gimnazjum im. bł. Marii Karłowskiej i Domu  
Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt rozmawia Małgorzata Napieralska
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WIGIlIa PaSChalNa  w naszej parafii
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Wydarzenia

Kwiecień:
Kolejny raz w naszej wspólnocie uroczyście obchodzi- •
liśmy Triduum Paschalne. Parafialna Caritas z parafia-
nami przygotowała paczki dla ubogich rodzin.
W Wielki Czwartek 15 dzieci przyjęło wczesną ko- •
munię świętą.
Akcja Katolicka zorganizowała wystawę w Bibliotece  •
Parafialnej pt. „Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem na-
szej wiary”.
Od kwietnia poprzez zakładkę Nagrania na stronie  •
internetowej parafii można wysłuchać niedzielnej ho-
milii, kazania i głoszonych rekolekcji.
25–26 kwietnia studenci wraz z ks. Tomaszem Tar- •
czyńskim brali udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Studentów na Jasną Górę.

Maj:
Na początku maja można było obejrzeć w naszym ko- •
ściele makietę Pomnika Wdzięczności oraz spotkać się 
z członkami Komitetu Odbudowy Pomnika.
9 maja ks. Arkadiusz Szady zorganizował wyjazd in- •
tegracyjny dla dzieci do Pyzdr i Lądu.
10 maja grupa 54 dzieci z klas III przystąpiła do I ko- •
munii św. Tego dnia w naszej wspólnocie parafialnej 
odbyła się zbiórka ofiar dla poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi w Nepalu.

13 maja odbyło się Nabożeństwo Fatimskie. Roz- •
ważanie i modlitwę różańcową poprowadziły siostry 
Pasterki (w związku z trwającym Rokiem Życia Kon-
sekrowanego).
17 maja, w niedzielę rodzina pobłogosławiona przez  •
Ojca Świętego Franciszka i przeznaczona do misji 
na Syberii podzieliła się z parafianami swym świadec-
twem. Chętni parafianie mogli wesprzeć ją ofiarą.
23 maja 44 młodych przyjęło sakrament bierzmo- •
wania. Po raz kolejny odbyło się tego dnia czuwanie 
modlitewne w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego.

24 maja nasz były proboszcz, ks. prał. Michał Macioł- •
ka świętował 55-lecie swoich święceń kapłańskich.
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Zostali ochrzczeni:
(15.03 – 15.06.2015)

Wiktoria Paulina Kubiak
Zuzanna Antonina Armanowska
Hanna Natalia Skrzypczyk
Nicola Julia Stefańska
Mateusz Meller
Maksymilian Meller
Wojciech Leonard Sochański
Marcel Splisgard
Amelia Krystyna Osuch
Tomasz Paweł Myśliński
Eryk Andrzej Baleja
Amelia Martyna Nowak
Julia Nowak
Dawid Jakub Sujka
Bruno Kromolicki
Nikodem Ruta
Wojciech Lesiński
Maria Książek
Celina Tylczyńska
Alicja Eirini Mantzanou

Odeszli do Pana:
(15.03 – 15.06.2015)

Edmund Kosz
Stefania Korbal
Marta Maria Krzyżanowska
Barbara Skorska
Barbara Zielewicz
Jan Zdzisław Malawski
Barbara Meixner
Halina Agnieszka Kurek
Paweł Nowak
Zofia Kamać
Benedykt Cygan
Zdzisława Kazimiera Świdrak
Jadwiga Stasiak
Bernard Nowak
Jerzy Piechowiak
Aniela Szafarkiewicz
Piotr Stelmaszyk
Bogdan Kusz
Wojciech Józef Nowicki
Zygmunt Stanisław Paciorek

Kazimierz Jastrzębski
Daniela Luther
Zefiryn Adamski
Halina Serba
Bolesław Idziak
Hiacynta Macudzińska

Zawarli związek małżeński:
(16.05 – 13.06.2015)

Maciej Pomorski  
i Marta Cecylia Tadych

Andrzej Kamiński  
i Magdalena Woźniak

Tomasz Paweł Miałszygrosz  
i Joanna Maria Błaszczyk

Bartosz Silski  
i Aleksandra Szuma

Radosław Śledziński  
i Paulina Justyna Sapeta

Czerwiec:
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czy- •
li Boże Ciało główną Mszę św. o godz. 17.00 z homilią 
i procesję poprowadził ks. dr Szymon Stułkowski.

6 czerwca młodzi parafianie brali udział w corocznym  •
spotkaniu młodych na polach lednickich. Wyjazd zor-
ganizowali wikariusze: Tomasz i Arkadiusz.
7 czerwca po raz ósmy obchodziliśmy Święto Dzięk- •
czynienia pod hasłem: „Królowo Rodzin – dziękuje-
my i zawierzamy”. Po Mszach odbyła się zbiórka ofiar 
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
12 czerwca w godz. od 20.00 do 22.00 w kaplicy św.  •
Michała odbyła się męska adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Panowie modlili się w intencji swoich ro-
dzin oraz o owocną pielgrzymkę mężczyzn do Tulec 
21 czerwca.
Nabożeństwo Fatimskie w sobotę 13.06 o godz. 20.00  •
poprowadziły siostry Urszulanki z ul. Winiarskiej.
Małżonków, którzy w tym roku obchodzili swoje Jubi- •
leusze, zaprosiliśmy w niedzielę 14 czerwca do wspól-
nego dziękczynienia podczas Mszy św.
Wprowadzamy adorację „12 godzin dla Jezusa” w każ- •
dy ostatni czwartek miesiąca. Będzie możliwość ado-
racji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Micha-
ła Archanioła od 12.00 do 24.00. W tym miesiącu 
to czwartek, 25 czerwca.
Dzięki ofiarności parafian udało nam się całkowicie  •
uregulować zobowiązania za ocieplenie stropu ko-
ścioła oraz zapłacić 2/3 kwoty za nowe nagłośnienie. 
Rozpoczęliśmy również generalny remont kotłowni, 
a w następnej kolejności planujemy zamontowanie 
nowego grzewczego pieca olejowego i całej instalacji 
grzewczej kościoła.
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Msze Święte
W niedziele:
700, 800, 930

945 w kaplicy (dla małych dzieci)
1100 (z udziałem dzieci)
1230, 1500

1700 (z udziałem młodzieży)
1830, 2000 (akademicka)
W lipcu i sierpniu:
700, 800, 930, 1100, 1230, 1830, 2000

W dni powszednie:
700, 800, 1830

Sakrament pokuty
Podczas każdej Mszy świętej
Pierwszy piątek miesiąca:
700 – 1915

Nabożeństwa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Rok szkolny:  
poniedziałek–sobota godz. 730–800

Lipiec–sierpień:  
poniedziałek – sobota godz. 730–800, 1800–1830

I Czwartek miesiąca: 1730–1830 i 1915–2015

Pozostałe czwartki: 1730–1830

I Piątek miesiąca: 830–1830

9 maja – całodzienna adoracja parafialna

Nabożeństwo ku czci św. Antoniego  
– wtorek po Mszy św. o godz. 800

Nabożeństwo ku czci św. Józefa  
– wtorek po Mszy św. o godz.1830

Nowenna do Matki Bożej Ucieczki Grzesznych  
– środa godz. 800 i po Mszy św. o godz. 1830

Różaniec – środa godz. 1800

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
– I piątek po Mszy św. o godz. 800 i o godz. 1830

Do Niepokalanego Serca NMP – I sobota miesiąca: 
645 lub 830 – medytacja różańcowa; 
730 – różaniec wynagradzający.
Nabożeństwo Fatimskie 
maj – sierpień: godz. 2000, 
wrzesień – październik: godz. 1830

Nabożeństwo za zmarłych parafian – 2 poniedziałek 
miesiąca o godz. 1630 w kaplicy św. Michała Archanioła.

Biuro parafialne
Poniedziałek: 1600–1800

Wtorek: 900–1100

Środa: 900–1100, 1600–1800

Czwartek: 900–1100

Piątek: 1600–1800

Tel.: 61 823 35 87
Mail: biuro@stanislawkostka.pl
www.stanislawkostka.pl
Nr parafialnego konta bankowego
35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Msze święte i nabożeństwa w kościele 
św. Stanisława Kostki

Wystawa o cmentarzu
Na przełomie października i listopada br. Biblioteka Parafialna planuje zorganizować wystawę nawiązującą 
do wspomnienia Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Proponowany tytuł wystawy to „Czas 
ucieka, wieczność czeka – Nasza pamięć o Winiarczykach, którzy odeszli do Pana”. W związku z tym orga-
nizatorzy wystawy proszą o przekazywanie materiałów (ksera lub oryginały do skopiowania) m. in. fotografii, 
nekrologów, biogramów i wspomnień o zmarłych, opisów obrzędów pogrzebowych. Prosimy także o informacje 
o Winiarczykach, którzy są pochowani w innych rejonach Polski lub zginęli w obozach, na wojnie i ich miejsce 
pochówku jest nieznane.
Celem wystawy jest przypomnienie chrześcijańskiego sensu śmierci ukazującego się w świetle Misterium Paschal-
nego. Materiały, które później posłużą do opracowania przewodnika po naszym winiarskim cmentarzu, należy 
składać w Biurze Parafialnym lub w Bibliotece Parafialnej.

Łatwy sposób lokalizowania grobów
Ostatnio w internecie pojawiła się wyszukiwarka grobów naszego winiarskiego cmentarza. Należy wyszukać 
stronę www.poznan.pl/mim/necropolis/ i następnie wybrać cmentarz „Chrobrego” oraz dane dotyczące zmarłego. 
W odpowiedzi znajdziemy dokładny opis: kwaterę, rząd, numer grobu.


